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Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán 

práce na říjen 2019. 
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INFORMACE 

Zájmové kroužky na 2019/2020 

Školní zájmové kroužky začínají v týdnu od 30.9.2019. Na externí kroužky se přihlašujete přímo u 

pořadatele uvedeného v popisu kroužku a veškeré informace získáte také tam a pořadateli také pla-

títe. Bližší informace na webu ZDE. 

Platba školného na 2019/2020 

Připomínáme platbu školného na nový školní rok. Veškeré informace o platbách naleznete na školním 

webu ZDE. 

Ruku v ruce 

Milé holčičky a kluci, vážení rodiče, 

je naší školní tradicí, že v rámci projektu Ruku v ruce, chodíme spolu do divadla Minor. Děti, rodiče 

i paní učitelky. Srdečně zvu na představení 8.11. od 18:00 – zcela nové představení Zá-to-pek, 

více o představení ZDE. Vstupenky budou k zakoupení v kanceláři paní učitelky Nápravníkové od 

15.10. Mohou si je vyzvednou i děti. Cena jedné vstupenky je 250,- Kč (nedotovaný program). Re-

zervace můžete posílat už nyní na napravnikova@gtmskola.cz. Těšíme se na setkání v Minoru!  

ZŠNČP pořádá hudební seminář pro rodiče, prarodiče, kamarády. 

,,Hudbou k sobě" nebo ,,Hudba v rodině" 

Během setkání se rodiče praktickou formou seznámí s principy a cvičeními, které mohou využít v 

rodině, k podpoře řeči, soustředění a řeči, k účinné relaxaci i přípravě na školu. Od pradávna byla 

hudba součástí rodiny, proto je možné i dnes využít její zázračné moci uzdravovat, přinášet pocho-

pení a radost do každého dne rodinného života. 

Další témata a diskuse: výběr nástroje pro děti, rodič jako první učitel, formace hlasu u dětí, mož-

nosti vzdělávání. Počet účastníků – max. 20. Těšíme se na setkání. 

Kdy: 4.10. 16:30 -18:00 

Kde: Hudebna ZŠ – 2.patro 

Jak: Přihlášky na napravnikova@gtmskola.cz 

https://zsncp.cz/15-krouzky
https://zsncp.cz/18-zakladni-informace-skolne
https://www.minor.cz/repertoar/za-to-pek/
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
mailto:napravnikova@gtmskola.cz
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ADAPŤÁK - 1.B 

V úterý jsme vyrazili na náš první společný výlet s přespáním mimo domov. Naše kroky zamířily na farmu Toulcův 

dvůr. Tam už na nás čekala zvířátka a spousta zábavy. Děti se dozvěděly vše  o ovečkách, jak se o ně starat, co mají 

rády a k čemu se využívá vlna. Na památku si všichni vyrobili plstěnou kuličku s překvapením. Večer před spinkáním 

na náš čekaly pracovní listy plné ovečkových úkolů, pohádka a honem do postýlek. Všichni zvládli noc na jedničku. 

HUDEBNÍ DÍLNA - 1.B 

Tentokrát jsme zahájili vyučování muzikou. Čekal 

na nás Ondra Tichý s dalšími muzikanty. Děti  hned 

po příchodu do hudebny dostaly hudební nástroje a 

zapojily se do rytmické improvizace. Krásně po-

slouchaly a spolupracovaly po celou dobu dílny. Bylo 

to moc prima.  
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V SCHILDOW - 5.B 

Návštěvou partnerské školy v Schildow jsme odstartovali dvouletý projekt Erasmus+ 

s tématem „Europa ist, was wir daraus machen“. Na tomto projektu spolupracujeme 

s německou školou Europaschule am Fließ v Schildow a s rakouskou Komensky Schule 

z Vídně. Na Europafestu v Schildow prezentovaly naše děti Českou republiku. Hned na 

začátku zazpívaly na podiu české písničky a poté se všechny čtyři skupinky vystřídaly u českého stánku. První skupinka promítala 

prezentaci o České republice, druhá dělala kvíz o ČR se stavebnicí LÜK, třetí učila děti zpívat písničku Kočka leze dírou a čtvrtá 

vyráběla obložené chlebíčky. Kromě toho se děti mohly účastnit i ostatních aktivit u různých stánků zemí EU. 
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V PIRNĚ - 5.A 

5.A se vypravila v pondělí 23.9. na výměnný pobyt do Pirny. Cestou jsme se zastavili v Bad Schandau, odkud jsme vyrazili na 

výlet a navštívili interaktivní výstavu o Národním parku Saské Švýcarsko. V úterý jsme jeli vlakem do Drážďan, kde jsme 

poznávali místa spojená s dětstvím Ericha Kästnera a prohlédli si Hygiene muzeum. Ve středu ráno jsme měli již sraz s kama-

rády ze Schiller Gymnazia, kteří nám ukázali svou školu a poté jsme společně vyrazili na prohlídku centra Drážďan. Odpoled-

ne děti strávily již v rodinách. Ve čtvrtek byla na programu pevnost Königstein. V pátek jsme náš výlet zakončili prohlídkou 

internátu a centra Pirny. Pobyt v německých rodinách všichni zvládli na jedničku. Projekt byl podpořen Česko – německým 

fondem budoucnosti, děkujeme za finanční příspěvek.  
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HUDBOU K SOBĚ - 2.AB + 4.AB 

Díky hudbě k sobě máme navzájem blíž. 

Učíme se naslouchat i spolupracovat a 

zažíváme společnou radost. To všechno 

s tradičními i netradičními hudebními 

nástroji.  
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GYMNAZISTOU NA ZKOUŠKU - 5.AB 
Téměř všichni páťáci byli 

zvědaví, jak to vypadá na 

gymnáziu. Ve čtvrtek 19. 

září si to na GTM vyzkouše-

li. Ve skupinkách absolvovali 

zajímavou výuku fyziky, 

biologie, matematiky, IT, 

historie, němčiny a angličti-

ny. V mnohých to utvrdilo 

rozhodnutí studovat na 

gymnáziu.  

VYŠEHRÁTKY - 5.AB 

Pátek 13. září se na Vyšehradě konala Expedice literatura. Díky úžasným hercům a nádhernému prostředí 

se žáci s knihou a literaturou rychle seznámili. Zjišťovali, co všechno je třeba k vydání knihy, jak šířit kni-

hy mezi čtenáře, kdo je to múza, co znamená prolog, atd. Co musí všechno autor udělat pro napsání dobré 

knihy. Osm stanovišť jim pomohlo najít odpovědi. Každý si jako památku odnesl svoji malou knihu.  
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DRUŽINA 

V září jsme v družině vyrobili drobné hudební nástroje a za 

doprovodu kytary jsme si všichni v hale školy krásně zazpívali.   



 

9 

ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ 
 www.gtmskola.cz 

KUCHAŘI ZE 4.A 

Co znamená michelinská hvězda? Je to nejprestižnější gastronomické ocenění, které získají jen opravdoví mistři 

svého oboru. Naši kuchtíci rozdělení do třech týmů absolvovali gastronomické putování po Evropě s příznačným 

názvem „Pod pokličkou“, během kterého se snažili o získaní „michelinských hvězd“.  

Tato akce se uskutečnila během čtyř dnů v rekreačním objektu Úvaly  ve Strážném v Krkonoších. Každý tým měl 

za úkol nejdříve připravit  a poté uvařit polední i večerní menu pro všechny. Jeden tým si vybral kuchyni fran-

couzskou a německo-rakouskou, druhý španělskou a slovenskou, třetí italskou a řeckou. Nebyl to vůbec snadný 

úkol. Všichni kuchtíci ale ukázali nesporný talent a pustili se do práce s maximálním nasazením. Výsledek předčil 

veškerá očekávání a všechny týmy zaslouženě získaly tři, dvě nebo jednu „michelinskou hvězdu“.  
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TERIBEAR - 4.A 

Teribear hýbe  Prahou 

Třída 4.A se již po druhé 

zúčastnila akce Teribear 

hýbe Prahou na Vítkově. 

Společně jsme nachodili 

a naběhali 201 km, a při-

spěli tak 6.030,- Kč na 

charitativně-sportovní 

happening. 
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1.10.  3ab + 4ab - Den pro záchranu života – sanitka  

1.10.  1ab – Hudbou k sobě – hudební dílny / O. Tichý 

2.10.  1ab + 2ab – Den pro záchranu života – sanitka 

4.10.   5A – sociální projekt Ratolest / bou + bouk 

4.10. 16.30 Ruku v ruce – dílna pro rodiče a děti – Hudba v životě rodiny 

7.10.  1ab – Herbstprojekt / svo, náp, jak, kund, nep, der 

9.10.  1ab + 4a – Hudbou k sobě – hudební dílny 

12.10. 16:00 Vystoupení školního orchestru, Landesversammlung 

  KD Novodvorská  

16.10.  ORNITA – celá škola 

16.10.  4a – reminiscenční projekt v 9.00, 4b – Domov seniorů v 10.00 

16.10. 8:00  5b  – Rozumíme si? – Besedárium / prevence 

17.10. 13:00 Mozartovský pořad pro 4ab / hudebna školy 

18.10. 8:00  5a – Rozumíme si? – Besedárium / prevence 

18.10.  0 + 1ab – MINOR 

21. – 24.10.  4ab – Salzburg / háj, zem + schu 

21.10.  1ab – divadlo – Kocour Modroočko 

23.10.  1ab – Pohádkový semafor – Muzeum policie – prevence 

23.10.  2ab – EV – Prales – celý den 

23.10. 13:30  5ab – Planetárium – pohyby Země 

25.10.  0+1ab – hudební pořad – KD Ládví 

28.10. – 1.11.  podzimní prázdniny a ředitelské volno 

 DATUM ČAS AKCE 


